Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Boom

Vestigingsplaatsen Puurs-Sint-Amands, Ruisbroek, Breendonk
en Rumst
_________________________________________________________________
Beste ouders en leerlingen,
eerst en vooral de allerbeste wensen voor 2022 en vooral een goede gezondheid!
In de loop van de maand januari zijn er een aantal herhalingstoetsen.
Planning van de toetsen:
woensdag 19 januari
RO -toets
zaterdag 22 januari
LL - toets
woensdag 26 januari
Zangtoets
zaterdag 29 januari
inhaaldag toetsen van 9u30 tot 11u30
online oudercontact (indien nodig) van 11u30 tot 13u30
of op afspraak
(de leerlingen die alle toetsen afgelegd hebben, hebben op deze dag geen les.)
Van 2 tot 12 februari is er een stagiair in de klas: juf Clara, die mij vorig schooljaar
vervangen heeft. Hierdoor zal er in januari geen oudercontact zijn voor iedereen. Wie mij
wenst te spreken, mag mij steeds contacteren en dan spreken we een moment af.
Op het einde van het schooljaar is er zeker een oudercontact en ook een info-moment voor
de leerlingen van 2.4.
Leerstof:
RO:
eerste jaar: pagina 131 RO 36 en 37
tweede jaar: pagina 128 RO 29 en 30
derde jaar: pagina 135 RO 38: pam en klappen
vierde jaar: pagina 151 RO 49: pam en klappen
LL: aparte kopie: de leerlingen kiezen zelf welke oefening ze lezen. Voor nr 1 krijgen ze
maximum: 'voldoende', voor nr 2: 'goed', voor nr 3: 'zeer goed' en voor nr 4: 'uitstekend'.
Zang: aparte kopie
Tijdens de toetsen blijven de leerlingen steeds de volledige les aanwezig. Vaak zijn de
toetsen heel kort en kunnen we nog verder werken aan andere dingen.
Leerlingen mogen iets meebrengen om zich in stilte bezig te houden.
Indien een leerling niet aanwezig kan zijn, gelieve mij dan zo snel mogelijk en ten laatste
voor aanvang van de les te verwittigen.
Indien er nog vragen of opmerkingen zijn, mag u mij steeds contacteren.

Met vriendelijke groeten,
Caroline Van Dyck

0478/35 37 70

carolinevandyck@myonline.be

Alle brieven die tijdens de lessen worden meegegeven, kan je terugvinden op www.academieboom.be
bij ‘nieuws uit de klas’. Houd dit goed in het oog als je een les mist!

